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Ata da 2ª Reunião ordinária do colegiado do PROFNIT do Polo focal da Universidade Federal de São 2 

João del-Rei  3 

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, na sala 1.49 do Campus 4 

Dom Bosco, estavam presentes os membros do colegiado pró-tempore do polo focal da Universidade 5 

Federal de São João del-Rei, na sala  1.49 do Campus Dom Bosco, os professores Fabrício Molica de 6 

Mendonça (CTAN) (Coordenador do Polo Focal), Leonardo Carnevalli Dias (CSL) (membro do 7 

colegiado) e Alexsandro Sobreira Galdino (CCO) (membro do colegiado) e os professores Anderson 8 

Oliveira Latini (CSL) Bezamat de Souza Neto (CTAN), Cristiane Medina Finzi Quintão (CAP) 9 

Darlinton Barbosa Feres Carvalho (CTAN), Daniel Bonoto Gonçalves (CCO); Daniela Martins Diniz 10 

(CTAN), Mariana Campos da Paz (CCO) Mateus da Silva Junqueira (CSL) e Paulo Henrique Siqueira 11 

(CTAN). Os professores Cristiano Maciel da Silva (CAP) (Vice Coordenador), Dane Tadeu Cestarolli 12 

(CAP) e Elidia Maria Guerra (CAP) justificaram a ausência. Em seguida, o coordenador expôs a pauta 13 

da reunião, que foi aprovada por unanimidade, conforme se segue: Item 1 - Relato dos professores que 14 

participaram do treinamento oferecido pela CAN: A professora Daniela relatou que o mais 15 

importante do treinamento foi entender a dinâmica do PROFNIT e trocar informações com os outros 16 

pontos focais; em relação às disciplinas, percebeu que o conteúdo é bastante denso e, por isso, é 17 

necessário fatiar o conteúdo dos slides entre um número maior de docentes porque, apesar dos slides 18 

estarem bem detalhados, é preciso seguir à risca todo o material para que o aluno possa absorver o 19 

conteúdo que será cobrado na avaliação nacional. O professor Paulo relatou que o curso foi bastante 20 

intensivo e, de posse do material, percebeu a necessidade de juntar diferentes competências para realizar 21 

cada disciplina; apontou a necessidade de se ter um coordenador para cada disciplina para elaborar o 22 

relatório exigido por disciplina.  O professor Anderson completou que é possível sugerir mudanças nos 23 

conteúdos das disciplinas, no entanto, o momento de tais modificações deve ser durante as oficinas 24 

promovidas pela CAN; relatou que o conteúdo de metodologia sofreu, durante a oficina, alteração de 25 

aproximadamente 30% do conteúdo; mostrou a importância de se produzir livros e capítulos para que se 26 

possa ganhar mais flexibilidade na forma de apresentação das disciplinas; informou que o PROFNIT está 27 

se destacando pelo fato da reduzida evasão de alunos e que a lógica do PROFNIT é ensinar o que fazer 28 

com a inovação. O professor Leonardo chamou atenção pelo fato de que os slides não podem ser 29 

eliminados, mas isso não impede que os professores adicionem algum conteúdo, no entanto, pelos relatos 30 

dos docentes que já trabalharam no curso, a adição de conteúdo é um desafio. Item 2 – Cronograma 31 

das disciplinas: o Coordenador apresentou o calendário anual da pós-graduação do ano de 2019, com 32 

duas propostas para a realização das disciplinas: a primeira, tratando as disciplinas como módulo; a 33 

segunda, ministrando as disciplinas de forma paralela. Em função da economicidade e do deslocamento 34 



de professores, a primeira foi aprovada por unanimidade. Além disso, entre uma disciplina e outra 35 

haverá, no mínimo, um final de semana para que os alunos possam desenvolver suas atividades de 36 

encerramento do conteúdo. Então, a primeira disciplina, Conceitos e Aplicações de Propriedade 37 

Intelectual (PI), será realizada nos dias 15,16, 22, 23, 29 e 30 de março de 2019, com fechamento no dia 38 

05 de abril de 2019; a segunda disciplina, Tecnológica e Inovação (MET), será realizada nos dias 26 e 27 39 

de abril, 03, 04, 10 e 11 de maio de 2019, com fechamento no dia 17 de maio de 2019; a terceira 40 

disciplina, Prospecção Tecnológica (PROSP),  será realizada nos dias 31 de maio, 01, 07, 08, 28, 29 de 41 

junho, com fechamento no dia 05 de julho de 2019. O cronograma das disciplinas do segundo semestre 42 

será trabalhado e apresentado em uma reunião a ser realizada no primeiro semestre de 2019.  Item 3 – 43 

Distribuição das disciplinas entre professores: Em virtude da complexidade das disciplinas e as 44 

orientações em distribuir cada conteúdo entre docentes, optou-se pelo número de três professores por 45 

disciplina obrigatória. A alocação dos professores se deu usando o quadro preenchido pelos docentes em 46 

reação às suas possibilidades em ministrar disciplinas. Assim, a disciplina Conceitos e Aplicações de 47 

Propriedade Intelectual (PI) ficou sob a responsabilidade dos professores Alexsandro Sobreira Galdino 48 

(CCO), Erivelto Luis de Souza (CAP) e Mateus da Silva Junqueira (CSL); a disciplina Tecnológica e 49 

Inovação (MET) ficou sob a responsabilidade dos professores Anderson Oliveira Latini (CSL), Eduardo 50 

Bento Pereira (CSA) e Elidia Maria Guerra (CAP); a disciplina Prospecção Tecnológica (PROSP) ficou 51 

sob a responsabilidade dos professores Fabrício Molica de Mendonça (CTAN), Paulo Henrique Lima 52 

Siqueira (CTAN) e Leonardo Lucas Carnevalli Dias (CSL); a disciplina Conceitos e Aplicações de 53 

Transferência de Tecnologia (TT) ficou sob a responsabilidade dos professores Elidia Maria Guerra 54 

(CAP), Mariana Campos da Paz (CCO) e Daniela Martins Diniz (CTAN); a disciplina Políticas Públicas 55 

de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Estado Brasileiro ficou sob a responsabilidade dos professores 56 

Fabrício Molica de Mendonça (CTAN), Bezamat de Souza Neto (CTAN) e Paulo Henrique Lima 57 

Siqueira (CTAN). A distribuição das demais disciplinas ficou para ser realizado em reuniões que 58 

acontecerão no primeiro semestre de 2019.  Cada grupo de professores responsável por uma disciplina 59 

deverá decidir quem irá fazer a abertura e o fechamento do curso. No entanto, sugere-se que, quando 60 

houver integrante da sede na equipe, que este fique com essa responsabilidade. Cada professor do grupo 61 

trabalhará seu conteúdo em um final de semana, com  exceção do que for fazer o fechamento do curso.  62 

Cada grupo deverá acessar o link 63 

https://drive.google.com/drive/folders/1avVj8Uk_H7EjauuWuTVF092AYKhhF9hn, baixar o material e 64 

distribuir o conteúdo entre os integrantes. O coordenador informou que, em princípio, a UFSJ custeará os 65 

deslocamentos e diárias para as aulas presenciais do PROFNIT até que o programa tenha recursos 66 

descentralizados pela CAPES, como é o caso do PROFIAP e PROFMAT. Item 4 – Aprovação do 67 

Edital de alunos especiais – o coordenador informou que é possível abertura de Edital para aluno 68 

especial e essa é uma boa alternativa para aproveitar alunos que participaram da segunda etapa do 69 

processo seletivo. De acordo com as regras da UFSJ, é possível que o aluno faça inscrição em até três 70 

disciplinas do primeiro semestre. Essa alternativa contribuirá para que se possa observar o grupo em 71 

relação à produção na área. Com base na análise dessa estratégia no primeiro semestre, será estudada a 72 

viabilidade de abrir um novo edital para o segundo semestre para as disciplinas obrigatórias. Essa 73 

https://drive.google.com/drive/folders/1avVj8Uk_H7EjauuWuTVF092AYKhhF9hn


proposta foi acatada por todos.  Item 5 – Comissão para tratar do uso de equipamento de 74 

videoconferência em aulas presenciais: Como existem diferentes entendimentos se o uso de 75 

equipamentos web conferência, usado nas reuniões da UFSJ, pode ser considerado como educação 76 

presencial ou a distancia, foi sugerida a formação de uma comissão para: a) encontrar um suporte 77 

jurídico para defender o uso desse equipamento como modalidade presencial; b) elaborar o documento 78 

de solicitação do uso dessa modalidade ao CAN, mostrando a especificidade do Ponto Focal UFSJ; c) 79 

providenciar algum acordo com o SETC/UFSJ para garantir o fornecimento de infraestrutura para a 80 

realização do curso em todas as sextas-feiras e sábados.  A comissão ficou formada pelos professores 81 

Mariana,  Erivelto,  Anderson e Cristiano, com prazo de até o dia 15 de fevereiro de 2019 para apresentar 82 

um documento inicial.   Item 6 – Assuntos Gerais: O coordenador solicitou aos professores para passar 83 

aos alunos os principais eventos que acontecerão em 2019 relacionados ao tema do mestrado para que 84 

possam participar, enviar artigos e melhorar seus currículos e observar o potencial dos alunos do grupo 85 

especial. Nada mais havendo a tratar, o coordenador encerrou a reunião e para constar, eu Fabrício 86 

Molica de Mendonça, lavrei e digitei a presente ata, assinada pelos membros do colegiado e demais 87 

presentes na reunião. São João del-Rei, onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. 88 
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